
gençlik yılları amcası Abbas'ın yanında 

geçti. 

Ca'fer b. Ebu Talib Hz. Peygamber'e 
ilk iman edenler arasında yer aldı. Onun 
Hz. Ebu Bekir'den önce islam'a girdiği 
rivayet edildiği gibi 25 veya 32. müslü
man olduğu da söylenmektedir. Mekke
li müşriklerin müslümanlara eziyet ve 
işkenceleri artınca Ca'fer hanımı Esma 
bint Umeys ile birlikte Habeşistan ' a hic
ret eden ikinci kafileye katıldı ve Hz. Pey
gamber tarafından bu kafileye başkan 
tayin edildi. Oğlu Abdullah Habeşistan'da 
dünyaya geldi ve orada doğan ilk müs
lüman olarak anıldı. Hicret eden müslü
manlara iltica hakkı tanınmaması konu
sunda Kureyşliler elçi olarak Habeşistan'a 
Ebu Rebia b. Mugıre ei-Mahzumi ile Amr 
b. As'ı gönderdikleri zaman Habeş Hü
kümdarı Necaşi Ashame'nin huzurunda 
müslümanları Ca'fer temsil etti. Bu sor
gulamada büyük bir açıklık, cesaret ve 
maharetle islam inançlarını ortaya ko
yup yurtlarını terketme sebeplerini izah 
eden Ca'fer. Kureyş temsilcilerinin eli 
boş dönmesini ve Necaşi'nin mülteci 
müslümanları himaye etmesini sağladı. 
Hatta bunun ardından Necaşi'nin Ca'fer 
sayesinde müslüman olduğu söylenir. 

Bedir Gazvesi'ne katılmamış olmakla 
beraber kendilerine Hz. Peygamber'in 
bu savaşta elde edilen ganimetierden 
pay ayırdığı ve Bedir'e katılma şeref ve 
sevabına sahip olduklarını belirttiği se
kiz kişiden birisi de Ca'fer b. Ebu Talib 
idi. Hz. Peygamber'in bu uygulaması ba
zı kaynaklarda yanlış yorumlanmış ve 
Ca'fer'in Bedir Gazvesi'ne katıldığı zan
nedilmiştir. Halbuki Ca'fer Habeşistan'a 

hicretinden sonra 7 (628) yılına kadar 
orada kalmıştır. Bu sebeple Hz. Peygam
ber'in Medine'ye hicret ettiği ilk sene 
muhacirler ile ensar arasında kardeşlik 
bağı (muahat*) kurduğu sırada Ca 'fer 
b. Ebu Talib'i Muaz b. Cebel ile kardeş 
yaptığı şeklindeki rivayetleri de şüphe 
ile karşılamak gerekir. 

Hudeybiye Antiaşması'ndan sonra Hz. 
Peygamber komşu devlet hükümdarla
rına İslam·a davet mektupları gönderir
ken Habeş Hükümdan Necaşi'ye yolla
dığı mektubunda onu İslam'a davet et
tiği gibi ayrıca ülkesinde bulunan müs
lümanları artık Medine'ye göndermesi
ni istedi. Necaşi'nin müslümanlara tah
sis ettiği gemiyle Ca'fer de Arabistan'a 
döndü ve yanındaki Ha beş muhacirleriy
le doğruca Hayber'de bulunan Hz. Pey
gamber'in yanına gitti. Hayber'in fethin
den hemen sonra Ca'fer'i ka rşısında gö-

ren Resulullah, "Hangisine sevineceğimi 
bilmiyorum. Hayber'in fethine mi. yok
sa Ca'fer'in gelişine mi?" diyerek onu 
kucaklayıp alnından öptü ve elde edilen 
ganimetten on altı arkadaşıyla birlikte 
ona pay ayırdı. Ayrıca Medine'ye dönüş
lerinde Ca'fer'e Mescid -i Nebevi'nin ya
nıbaşında bir yer ayırarak onu buraya 
yerleştirdi. 

8 (629) yılında Suriye'ye gönderilen 
orduya Hz. Peygamber Zeyd b. Harise'yi 
kumandan tayin etti. Eğer o şehid edilir
se Ca'fer b. Ebu Talib'in, o da şehid dü
şerse Abdullah b. Revaha'nın orduya ku
manda et mesini istedi. Mute'de düşman
la karşılaşan islam ordusu şiddetli mu
harebede ardı ardına bu üç kumanda
nını da kaybetti. Zeyd b. Harise'nin şe
hid düşmesinden sonra idareyi alan ca·
fer b. Ebu Talib düşman üzerine kahra
manca hücum ederek şehid oldu: bu ara
da iki kolu da kesildi. Abdullah b. Ömer. 
defnedilmeden önce onun vücudunun 
ön tarafında elli (veya doksandan fazla) 
yara gördüklerini söylemektedir (Buha
rf, "Megazi", 44). Hz. Peygamber. yüce 
Allah'ın Ca'fer'in kesilen iki koluna kar
şılık iki kanat ihsan ettiğini ve onlar
la cennette uçtuğunu haber vermiştir. 
Bu sebeple kendisine "tayyar" (uçan) ve 
"zü'l-cenaheyn" (iki kanatl ı ) lakapları ve
rilm iştir. 

Kırk yaşında şehid olan Ca'fer hem 
Habeşistan'a hicret ettiği, hem de bu
radan dönüşünde kendi baba yurdu olan 
Mekke'ye değil doğrudan Medine'ye git
tiğ i için "zü'l-hicreteyn" ve ashabın muh
taçlarını. fakirlerini daima gözettiğinden 
dolayı "ebü'l-mesakin" l akaplarıyla da 
anılıyordu. Ebu Hüreyre, Hz. Peygamber'
den sonra en cömert olarak Ca'fer'i gös
terir. Resül-i Ekrem. ahlakı itibariyle ken
disine benzediğini belirterek Ca'fer'i tak
dir ve taltif ederdi. 

Ca'fer b. Ebu Talib'in rivayetleri pek 
azdır. Bunları kendisinden oğlu Abdul-
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CA' FER b. HARB 

lah. Abdullah b. Mes'ud, Amr b. As ve 
Ümmü Selerne rivayet etmişlerdir. Di
ğer iki oğlu Muhammed ile Avn'ın da 
ondan rivayette bulunduğu ifade edil
mektedir. 
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Ebü'I·Fazl Ca'fer b. Harb ei ·Hemedanl 
(ö . 236 /850 -51 [?]) 

Bağdat Mu' tezilesi'ne bağlı 

L 
kelam ve fıkıh alimi. 

_j 

177 (793-94) yılı civarında (ibnü 'n-Ne
dfm'e göre 171 / 787-88) Bağdat'ta doğ
du (Mes'üdf, VII. 231 ı Hayatı hakkında 

fazla bilgi yoktur. Ataları Güney Arabis
tan'daki Kahtan kabilesinden olup son
radan Hemedan · a yerleştikleri için He
meda ni nisbesiyle anılır. Aldığı bir ya
ranın yüzünde bıraktığı izden dolayı ei
Eşec lakabıyla da tanın ı r. Gençliğinde 

asker olan Ca'fer'in· bu dönemde Ebu 
Musa ei-Murdar'ın talebeleriyle görüşüp 
konuştuğu ve zaman zaman onlarla alay 
ettiği rivayet edilir. Ancak bundan ra
hatsız olan talebeler bir yolunu bularak 
onu hocalarının sohbet meclisine götür
meyi başarırlar. Ebu Musa'nın sohbetin
den etkilenen Ca'fer askerlik mesleğini 
bırakıp onun talebeleri arasına katılır. 

Kelam ilmini tahsil ettiği Ebu Musa'nın 
zahidane yaşayışı, babasından kendisi
ne intikal eden çok miktardaki malını 
dağıtacak kadar ona tesir etti. Muhte
melen 815 yılından önce ve Basra'ya va
li olarak tayin edilen Küsam b. Ca'fer ile 
birlikte Basra'ya gitti. Burada valinin hu-
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zurunda Allah'ın yaratma kudretinin sı
nırlı olduğunu öne süren Ebü'I-Hüzeyl 
ei-AIIaf ile münazaraya tutuştu. Kaynak
lar. Ca'fer'in Ebü Müsa ei-Murdar' ın öğ 

rencisi olmadan önce Basra· da Ebü'I 
Hüzeyl ei-AIIaf'tan kelam tahsil ettiği
ni naklederse de (HatTb, VI, 162 ) onun, 
Ebü'I-Hüzeyl'in görüşlerini tenkit etmek 
için Tevbil]u Ebi'l-Hüzeyl ve el-Mescl'il 
ii' n- na c im adlı iki eser yazmış olması 
bu rivayeti zayıflatmaktadır. Bununla 
birlikte bu husus onun AliM'tan kelam 
öğrenmiş olmasına engel teşkil etmez. 
Ayrıca Nazzam'ın öğrencilerinden biri ol
duğu yolundaki rivayetin doğruluğu da 
şüphelidir. Zira onun Nazzam'ı tekfir et
mek için bir kitap yazdığı bilinmektedir. 
Ca'fer yaşadığı dönemdeki fikir hare
ketlerini yakından takip etmiş, bu ara
da Nazzam. Ebü'I-Hüzeyl el-AliM. Ali ei
Esvarf. Bişr b. Mu'temir ve Ebü Müsa 
el -Murdar gibi devrinin önde gelen ke
lamcılarının katıldığı münazara meclis
lerinde bulunmuştu . Bir defasında Hali
fe Me'mün'un huzurunda Seneviyye (dü
alistler) ile münazaralar yaparak onları 
mağlüp etti. Vasik-Billah ' ın sarayda dü
zenlediği ilim meclislerine de katıldı, an
cak halifenin arkasında namaz kılmayı 
uygun bulmadığı için bu meclisleri ter
ketmek zorunda kaldı. ibazıyye'den Yah
ya b. Ebü Kamil ile çeşitli itikadl konu
larda yazılı münakaşalar yaptı. Allah ' ın 

ilim sıfatı konusunda tartışmalar yaptı
ğı Sekkak'e karşı da üstünlüğünü kabul 
ettirdi. Ca 'fer b. Harb bir taraftan ör
nek bir zühd ve takva hayatı yaşarken 
diğer taraftan talebe yetiştirdi. Ebü ca·
fer el-iskafi. Tsa b. Heysem ve Ebü Mü
calid Ahmed b. Hüseyin onun yetiştirdiği 
meşhur kelamcılardır. Ömrünün sonları
na doğru kelaml münakaşalardan uzak
laşarak inzivaya çekildi ve daha çok hal
kı irşada yönelik eserler yazmayı tercih 
etti. Vefat tarihi ihtilaflı olmakla birlik
te Bağdat'ta 236 (850 -51) yılında öldü
ğü kabul edilir. 

Ca'fer b. Harb daha çok kelamcı ve 
mezhepler tarihçisi olarak tanınır. Ebü'I
Hüzeyl ei-AIIaf. Muammer b. Abbad es
Süleml ve Hişam b. Hakem vb. belli başlı 
kelamcıların görüşlerini eserlerinde nak
letmiştir. Ancak Ebü'I-Hasan ei-Eş' arl 

ve Şehristanl gibi mezhep tarihçileri onun 
yaptığı bazı rivayetlerin hatalı olduğuna 
dikkat çekmişlerdir !Ma~ali!it, s. 173. 486; 

el-Mi/el, ı . 68) Bazı kelaml görüşleri şöy
ledir : Bütünün parçası bütünden ayrı bir 
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şeydir. Cisimlerde görülen hareket, sü
kün, birleşme, ayrılma vb. nitelikler ci
simden ayrı mevcudiyeti bulunan araz
lardır. Bu niteliklere araz denildiği gibi 
başka bir adla da anılmaları mümkün
dür. Zira bu konuda kesin bir delil yok
tur. Ca'fer b. Harb, "Sana ruhtan sorar
lar. de ki ruh rabbimin işlerindendir. bu 
konuda size pek az bilgi verilmiştir" (el
isra 171 85) mealindeki. ayetten hareket
le ruhun cevher veya araz olduğunu söy
lemenin mümkün olmadığını savunmak
tadır. 

Allah işitme sıfatı ile işitici , görme sı
fatı ile görücüdür. O zatıyla değil emir 
ve idaresiyle her yerdedir. ilim. kudret 
ve hayat sıfatları hadis değildir. ir~de 
sıfatı ise bir mahalde bulunmaksızın ha
distir. Allah'ın, "küfrün imana aykırı ve 
çirkin olmasını dilemesi"nin manası küf
rün böyle olmasına hükmetmesidir. Al
lah insanlar için en iyi olanı (aslah) yap
mıştır. Ancak insanlar. Allah ' ın lutfu ol
maksızın iman etmeleri halinde ilahilut
fa mazhar olarak iman etmiş olmaktan 
daha çok mükafata layık olurlar. Allah'ın 
insanlar için aslah olanı yapması demek. 
onların kendilerine yeterli güç verilmiş 
olarak birtakım emir ve yasaklarla mü
kellef tutulmaları demektir. insanlara 
mükellefiyetierini yerine getirebilecek
leri kadar güç verildiğine göre hakların
da en iyi olan yapılmış demektir. Allah'ın 
yaratma ve kudret sıfatlarının sınırlı ol
duğunu söylemek mümkün değildir. Bu
na bağlı olarak Allah ' ın , mesela olmaya
cağını bildiği bir şeyi yaratmaya. hakiıyı 
cezalandırıp haksızı mükafatlandırmaya 

gücü yettiğini teorik olarak kabul et
memiz gerekir. Fakat bu hiçbir zaman 
vuku bulmamıştır; alemde cereyan eden 
hadiseler bunu göstermektedir. Allah 
şerrin yaratıcısı değildir, bütün kötülük
ler insanlar tarafından meydana getiri
lir. Hiçbir dindarın mabuduna hayırdan 
başka bir şey atfetmediği dikkate alı
nırsa kötülükleri Allah'a isnat eden Ceb
riyye'nin dindarlar içinde en kötü fırka 
olduğunu söylemek lazımdır . Müsteşrik 

Montgomery Watt. Eş'arl'nin Ma~iildt'ını 
kaynak gösterip Ca'fer b. Harb'in irade 
hürriyetiyle ilgili olarak insanın fiilierih
de bir bakıma hür. bir bakıma da mec
bur olduğu görüşünü benimsediğini id
dia ediyorsa da bu doğru değildir. Çün
kü bu görüş Hişam b. Hakem'e ait olup 
Ca'fer b. Harb tarafından sadece nakle
dilmiştir. Ca'fer ' in de aynı görüşte ol-

duğuna dair elimizde hiçbir delil yoktur 
(bk. Eş' ari, s. 40-4 1). insanın yapma gü
cü (istitaat) fiilden önce vardır ve fiille 
beraber devam eder. Ayrıca insan bir fi
ili gerçekleştirirken bunun sonucunda 
ortaya çıkan bir başka fiil de (t evellüd) 
onun kendi kudretiyle meydana gelmiş 
sayılır. Aksi takdirde bir fiilin kudretsiz 
de meydana gelebileceğini kabul etmek 
gerekir ki bu saçmadır. Allah kelamı olan 
Kur 'an bir araz olup levh -i mahfüzda 
yazılmıştır. insanların mushaflarda yaz
dıkları ve okuyup ezberledikleri sözler 
Kur 'an'ın kendisi değillevh-i mahfüzda
ki asıl kelamın bir anlatımı olup bu da 
kulların fıillerindendir. Çünkü mantık ba
kımından onun bir anda iki ayrı yerde 
bulunması imkansızdır. 

Bulüğa ermemiş olmakla birlikte akıl 
yürütme seviyesine gelmiş bulunan ço
cuklar Allah ' ın varlığına iman etmekle 
mükelleftirler. Fakat Allah ' ın sıfatiarını 

bulüğa erdikten sonra bilmek durumun
dadırlar. Kasten işlenen her kötülük bü
yük günahtır. Ca'fer b. Harb'in ilginç fı
kirlerinden biri de yılan ve akrep gibi ze
hirli hayvanlarla yırtıcı hayvanların dün
yada veya ahiretin ilk merhalelerinde bir 
süre mükafatlandırıldıktan sonra. ken
dileri hiçbir acı duymadığı halde katiriere 
birer azap aracı olmak üzere cehenneme 
gönderilmelerinin mümkün olduğunu id
dia etmesidir. Hz. Ali Hz. Peygamber'
den sonra insanların en üstünü olmakla 
birlikte en faziletl i varken daha az fazi
letli birinin halife seçilmesi meşrüdur. 
Nitekim Hz. Peygamber ensar ve muha
cirlerin ileri gelen faziletlileri varken Za
tüsselasil seriyyesinde Amr b. As·ı reis 
tayin etmiştir. Hz. Osman'ın katillerin
den teberri* etmek gerekir. Hz. Ali mu
haliflerine karşı haklıdır. Talha b. Ubey
dullah, Zübeyr b. Awam ve Hz. Aişe, Ali 
ve taraftarlarıyla savaştıkları için tövbe 
etmişlerdir. 

Temel itikadl konularda Mu'tezile'nin 
görüşlerine uyan Ca'fer b. Harb, Allah'ın 
zatı yanında sıfatlarının da bulunduğu 
noktasında Ehl-i sünnet'e yakın bir gö
rüş benimsemiş, lutuf• nazariyesinde ol
duğu gibi bazan Basra ve Bağdat Mu'te
zilesi'nin görüşlerini uzlaştırmaya çalış
mıştır. imarnet konusunda ise Zeydiyye·
den Süleyman b. Cerlr'in görüşünü pay
laşmıştır. Abdülkahir el-Bağda di Ca'fer'in 
ketarni görüşlerini el-Ifarb <aJô. İbn Harb 
adlı eserinde tenkit etmiştir ( el -Far~. s. 
169). Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat Ca'fer'in 



görüşlerinden etkilenmekle birlikte Ebü'I
Hüzeyl ei-AIIaf ' ı tenkit ettiği için zaman 
zaman onu yermiştir lel-intişar, s. 82). 

Kadi Abdülcebbar da Ca'fer'in görüşle
rini tenkit edenlerdendir (bk. Şerhu 'I - UşıJ 

Ii'/-~amse, s. 634). 

Ca'fer b. Harb'in fıkıh ve dinler tarihi
ne dair kendine has bazı görüşleri bu
lunduğu nakledilirse de (Malati. s. 38) 

kaynaklarda bu görüşlerine dair bilgi 
mevcut değildir. Onun ve Ca'fer b. Mü
beşşir'in görüşlerini benimseyenlere Ca'
feriyye adı verilmiş, fakat sonraki devir
lerde müntesipleri bulunmadığı için bu 
fırkanın sadece onun talebelerinden iba
ret olduğu ileri sürülmüştür. 

Ca'fer b. Harb'in. kaynaklarda kendi
sine atfedilen, ancak hiçbiri günümüze 
ulaşmayan eserleri şunlardır : Müteşa

bihü'l -Kur.,an, el-İstik~a. el-Uşill, el
Mesa'il fi'n-na<im, Tevbfbu Ebi'l-Hü
zeyl (son iki eserde Ebü 'I-Hüzeyl el-Al
l a f'ın görüş l e rini tenkit etm i ştir). Fi Tek
firi'n-Na?zam (cevher teorisini kabul et
meyen Nazzam ' ı tekfir amacıyla yazılmış
tır) . Bunların dışında er -Red <alU a~l)a
bi't-taba""ic, el-lial), el-Müsterşid, el 
Müte<alJim, ed-Diyane de ona nisbet 
edilen eserlerdir. 
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ı 
CA'FER el-HULDİ 

ı 

( ._ç.ıJ.,;.ll _,.w:. ) 

Ebu Muhammed Ca'fer b. Muhammed 
b. Nusayr ei -Huld! ei-Hawas 

(ö. 348/ 959) 

ilk sufilerin 
menkıbelerini toplayıp yazması 

ve rivayet etmesiyle tanınan 

L 
mutasavvıf. 

_j 

252 (866) yılında Bağdat'ın Huld ma
hallesinde doğdu. İlk tahsilinden sonra 
hadis ilmiyle meşgul oldu. Geçimini te
min etmek için hasırcılık yaptı. Daha son
ra tasawufa ilgi duydu. Çağdaşları Cü
neyd-i Bağdadi, Amr b. Osman el-Mek
ki ve İbrahim el-Hawas'tan faydalandı. 
Hayr en-Nessac. Ebü'I-Hüseyin en-Nüri, 
Ruveym b. Ahmed, Semnün b. Hamza. 
Muhib, Ebü Muhammed el-Ceriri. Ebü'l
Kasım en-Nisabüri ile sohbet etti. Ebü'l
Hüseyin el-Alevi ile Ebü'I-Abbas en-Ni
havendi en meşhur müridleridir. Huldi'
nin tasawuf tarihi açısından dikkati çe
ken yönü, süfilerle ilgili menkıbeleri ve 
bu menkıbeleri ihtiva eden eserleri topla
masıdır. NeteMt Tercümesi'nde ls. 268) 
verilen bilgiye göre onun konuyla ilgili 
200. Hace Abdullah-ı Herevi'ye göre ise 
130 eseri vardı ve 2000 süfinin adını bil
mekteydi ITaba~iıt, s. 496) . Zehebi de 
Huldi'nin istinsah ettiği bazı risalelere 
sahip olduğunu söyler (Aclamü'n-nübela', 

XV, 560). Fuat Sezgin Ca'fer ei-Huldi'nin 
l:fikôyatü'l-meşayilJ, el-Feva'id ve'z
zühd ve'r-re~ii"ik, Risale fi't-taşavvuf 
ve el-Mihne adlı dört eserini kaydeder 
(GAS, ı. 66ı ı. Kaynaklarda. bazı eserleri
ni kibir ve benlik tuzağına düşmernek 
için başka kimselere nisbet ettiğine dair 
bilgiler de vardır ( Ebü Nuaym, X, 38 ı ı. 

Attar·ın verdiği bilgiye göre Huldi rüya
sında Hz. Peygamber'i görmüş ve ona. 
"Tasawuf nedir?" diye sormuş, Hz. Pey
gamber bu soruya, " iddiaları terk ve gö
nüldeki manaları gizli tutmaktır" şek

linde cevap vermiştir. 

Huldi'ye göre kişiyi yetiştiren himmet
tir. mücahede değildir. Fütüweti "nefsi 
hakir görmek ve müslümanlara saygı 

duymak" şeklinde tarif eden Ca'fer el 
Huldi tevekkülü de "kalbin varlık ve yok
lukta aynı hal üzere kalmasıdır" şeklin
de tarif etmiştir 1 Hücvlri, s. ı 97 ; Herevi, 
s. 496) "Dünyada dikkate değer üç mu
tasawıf vardır : işaretleriyle Ebü Bekir 
eş-Şibli, tasawufi nükteleriyle Mürtaiş, 
menkıbeleriyle Ca 'fer el-Huldi" IHerevi. 

CAFER iYANi 

s. 496) sözü Huldi'nin dönemindeki şöh
retine işaret etmektedir. 

Pek çok defa hacca giden Huldi dok
san üç yaşında Bağdat'ta vefat etti. Şü
nüziye Mezarlığı 'nda Cüneyd ile Seri es
Sakati'nin yanına defnedildi. 
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XVI. yüzyıl sonları ile 
XVII. yüzyıl başlarında yaşayan 

ve çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan 
Osmanlı müellifi. 

_j · 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin ola
rak bilinmemektedir. Hakkında bilinen
ler. eserlerinden çıkarılan karışık bilgi
lere dayanır. Bunlardan anlaşıldığına gö
re 1 587'de Budin'de. daha sonra da va
tanı olarak kabul ettiği Peçuy'da (Pecs) 

kadı naibliği yaptı ve 1 591 -1 592 yılla

rında burada bulundu. Ardından meş
hur KanUe kahramanı Tiryaki Hasan Pa
şa'nın yanında divan başdefterdan oldu. 
Budin beylerbeyiliği. maliye tezkirecili
ği ve tezkire eminliği vazifelerinde iken 
istanbul'a gitti. Orada kendisine Rumeli 
eyaleti defter eminliği görevi verildi ve 
16 Ramazan 1001 ( 16 Haziran 1593) ta
rihinde Budin beylerbeyi olan Koca Si
nan Paşazade Mehmed Paşa ' nın maiye
tinde Bosna'ya gitti. Aynı yılın ağustos 
ayında Sıska Kalesi 'nin keşfiyle görev
lendirildi. daha sonra da bu kalenin fet
hine şahit oldu. 

1 002'de ( 1593-94) Rumeli eyaleti def
ter emini olarak Sadrazam Koca Sinan 
Paşa'nın Yanıkkale'yi fethinde bulunan 
Cafer iyani'ye, seferin sonunda hizmeti
ne karşılık olmak üzere vazifesine ilave
ten divan müteferrikalığı verildi. 1 595'-
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